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pentru înfăptuirea sarcinilor
Muncă hotărîtă, inițiativă

DECEMBRIE^ trasate de Plenara l.li. al P.U.
r
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® O nouă capacita
te minieră, cu do
tare modernă va 
produce din plin...

I 
j

j

• Complexul de a- 
bataj a fost intro
dus cu patru zile 
mai devreme

In perioada 
capacitatea de 
in- vederea 
xemplare a sarcinilor_
plan, aricit de complexe ar 
fi acestea la un moment 
dat, a brigăzii conduse de 
Titu Teacenco, de la E.M. 
Paroșeni s-a vădit pe de
plin. In timp ce la fronta
lul 622.3, o parte a forma
ției de lucru a căutat să 
nu piardă nici o clipă rit
mul de extragere a cărbu
nelui prin intermediul com
binei KS a instalației de 
tăiere și susținere meca
nizate, ceilalți membri ai 
brigăzii au acționat cu ho- 
tărire, perseverenți, in sco
pul montării celui de-al doi
lea complex de abataj la 
frontul 
a fost 
înainte 
grafic.

...In

din . urmă, 
mobilizare 

realizării e- 
de

Ceaușescu la plenara CC. al 
P.C.R. din 20—21 noiembrie 
1972 a constituit un prilej de 
analiză a rezultatelor obținu
te pînă în prezent, de recon
siderare a posibilităților de 
care dispunem pentru a ' înche
ia anul 1972 cu rezultate po
zitive, asiigurtînid în același 
timp condițiile necesare 
depliniriț sarcinilor., de. , 
pe anul 1973.

Pe primele 10 luni ale 
lui, producția de calitate 

plus „prima" realizata,

în-
plan

ale 
Și 
se

consumurile ■ planificate 
principalelor materii prime 
materiale. Aceste realizări 
datoresc unor măsuri tehnico-
organizatorice luate de comi
tetul oamenilor muncii sub în
drumarea comitetului de partid, 
măsuri care s-au referit în 
principal la întărirea controlu
lui tehnic de calitate pe faze 
de .fabricație pentru respecta
rea parametrilor tehnologici; 
executarea, cu forțe proprii a 
unor lucrări de reparații ca
pitale la instalațiile care asi- (Continuare. îd pag. a 3-a |

Gloduri

M. CRISTESCU
T. M.

(Continuare. în pag. a 3-a)
(Continuare in pag. a 3-a)i ț

lu 
o-

6222, operație care 
terminată cu 4 zile 
de data înscrisă în

ai loco- 
ducînd 

și spre 
marii

tru a dura 
de-a lungul 
lui și al 
măruntaiele ___ .__
niței, Mărișorului și Criva-

in jier și beton 
Jiului, al Streiu- 
Mureșului, prin 
dealurilor Bă-

executate de Constantin Ro- 
șoga, omul din fața mea, cu 
trăsături viguroase și pri
virea pătrunzătoare.

Comunistul CONSTANTIN

și preocupări de constructor

Și în condițiile sosirii iernii,

(Continuare in pag. a 3-a)

V. TEODORESCU

cu „obstacolele ei inerente",

nu sint

„simptomelor" cu... leac preventiv.

prezent, la 6223 se 
taie ultimele fișii ale tim
pului. Ea 6222 s-au efec
tuat probele, tehnologice și, 
ih curînd, noua capacita
te — de bază, am zice — 
a minei, va produce, „la 
parametrii proiectați".

Eforturile pe două fron
turi ale brigăzii lui Tea- 
c'encb n-au impietat asu
pra onorării întocmai a 
sarcinilor de extracție pre
văzute. contribuind, alături 
de frontaliștii conduși de

Privesc cu atenție omul 
pe care-l am in fața. Un 
bărbat în plina putere, cu 
trăsături viguroase, ce pare 
a se fi născut anume pen
tru a înfrunta ploaia și vis
colul, și arșița, și gerul. 
Privirea pătrunzătoare, ges
turile neastâmpărate, repli
cile precise, întotdeauna 
fundamentate, trădează in 
el tipul omului de concep
ție, de voință, de acțiune.

Omul pe oa.re-1 am ih fa
ță este un om al șantieru
lui, un constructor, un 'ino
vator, un comunist. Călăto
rul către a vizitat sistemul 
hidroenergetic de la Porțile 
de Fier nu a putut să _ nu 
remarce și să nu rămînă în- 
cintat de viaductul de la 
Gura Văii, adevărată dante
lărie in beton și fier, lu
crare de artă de plroporții 
monumentale ca și de altă 
veritabilă creație a tehnicii 
constructive din imediata ve
cinătate, viaductul de 
Slătinicul Mare. Aceste 
pere arhitectonice au ■ fost

inovator - comunist.
care a executat viaductul 

de Ia Gura Văii, se află în fruntea organiza
ției de partid de pe șantier

® Prima locomotivă electrică pornită în 
marș triumfal de la Petroșani la Hunedoara 
nu se va împotmoli la Bănița.

® Constructor -
® Omul acesta,

ROȘOGA, care nu peste 
mult- va împlini 20 de ani 
de muncă pe șantier, a ve
nit de la Porțile de Fier în 
Valea Jiului împreună cu 
un grup de comuniști pen-

diei traseul solid pe care 
vor alerga peste puțin timp 
miile de cai putere 
motivelor electrice, 
cu ei spre miază-zi 
miază-noapte, către

Președintele Consiliului de stat,
Nicolae Ceaușescu, 

grupul de senatori
Președintele Consiliului de 

Stat al Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a primit miercuri, 
29 noiembrie, grupul de sena
tori americani, în frunte cu 
senatorul Stuart Symington, 
care se află în vizită în țara 
noastră.

La întrevedere au partici
pat tovarășii Emil Bodnaraș, 
vicepreședinte al Consiliului 
de Stat, Ilie Verdeț, prim-vi- 
cepreședinte at Consiliului de 
Miniștri, Ștefan Voitec, pre
ședintele Marii Adunări Nați
onale, Ion Pățan, vicepreșe
dinte al Consiliului de Miniș-1 
tri, ministrul comerțului exte- 
terior, Constantin Stătescu,
secretarul Consiliului de Stat, 
George Macovescu, ministrul
afacerilor externe, Aurel Vi-
joli, președintele Comisiei
permanente economico-finan- 
ciare a M.A.N., Mircea Mali- 
ța, Gheorghe Oprea, Ion Ro- 
mânu, consilieri ai președin
telui Consiliului de Stat.

Au luat parte senatorii 
Henry Jackson, B. Everett 
Jordan, Frank Moss, Howard 
W. Cannon, Thomas J. Mc.In-

tyre, Ernest Hollings, Thedore, 
Thomas Eagleton, 
Schweiker, Lloyd

Stevens,- 
Richard 
Bentsen.

Au fost, de asemenea, pre- 
zenți Leonard C. Meeker, am
basadorul S.U.A. la București, 
precum și Richard Davies, 
adjunct al asistentului secre
tarului de stat cu probleme e- 
urppene, alte persoane oficia
le care însoțesc pe senatorii 
americani în vizita in țara 
noastră.

Cu acest prilej, a avut loc 
un schimb de vederi cu pri
vire la evoluția actuală și po
sibilitățile de dezvoltare a re
lațiilor româno-americane, ex- 
primîndu-se dorința reciprocă 
de a se acționa mai intens în 
viitor în direcția extinderii și 
adîncirii colaborării, pe mul
tiple planuri, între România 
și Statele Unite, ceea ce co
respunde intereselor ambelor 
popoare, înțelegerii și coope
rării internaționale. In con
text, a fost evocat aportul po
zitiv al parlamentarilor celor 
două state la promovarea ra
porturilor bilaterale. Oaspeții

a primit 
americani

au 
de 
în 
în 
la 
tre

relevat, în această ordine 
idei, dorința de a contribui, 
calitatea pe care o dețin 
cadrul Senatului american, 
amplificarea relațiilor din-amplificarea relațiilor 
S.U.A. și România.

In cursul întrevederii, 
ședințele Consiliului de Stat, 
Nicolae Ceaușescu, a expus 
pe larg preocupările actuale 
ale partidului și statului nos
tru în domeniile vieții politi- 
7*. 7’ —dezvoltării

pre- 
în

pre-

ce și sociale, ale 
industriei și agriculturii, 
cum și poziția României' ... 
principalele probleme ale ac
tualității internaționale.

In numele senatorilor, Stu
art Symington a exprimat șe
fului statului român recunoș
tința pentru întrevederea ce 
le-a fost acordată, a împărtă
șit impresiile din vizita în Ro
mânia, aprecierile lor pentru 
realizările pe care au avut po
sibilitatea să le cunoască ne
mijlocit.

Convorbirea dintre preșe
dintele Consiliului de Stat și 
senatorii americani s-a desfă
șurat într-o ambianță de caldă 
cordialitate.

La pupitrul de comandă 
operatorul Ion Postelnicii 
și brichetatorul Vasile Hus- 
zar surprinși de obiectiv în 
timpul supravegherii desfă
șurării în bune condițiuni a 
procesului tehnologic al fa
bricii de brichete Coroești.

Foto: L. ION

Francis,c MARTONOSSY, 
chimist, serviciul producție, 
membru al comisiei economice 

a comitetului de partid 
Viscoza — LupenI

uă retorte pentru 
sulfurii de carbon 
Prin aceste măsuri, 
de creșterea ponderii produse
lor de calitate superioară, în 
ultimele patru luni s-au re
dus substanțial deșeurile din

fabricarea 
și altele, 
în afară

A În pagina a 2-a;

Pe Rinerariile dezvoltării
industriei românești
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Inovație valoroasă în tehnologia aglomerării 
minereurilor

Un colectiv al Institutului de cercetări tehnologice pen
tru construcții de mașini a elaborat o nouă tehnologie uen. 
tru realizarea sitelor utilizate de combinatele siderurgice 
de la Galați, Hunedoara și Reșița în procesul aglomerării 
minereurilor. Pe baza noii tehnologii a fost construit un u- 
tilaj. brevetat ca inovație. El este montat pe o presă hi
draulică de 150 de tone cu ajutorul căreia se ștanțează la 
rece orificii conice de diferite forme geometrice, în table 
cu grosimi de 15-20 mm. Intrucît sitele sînt folosite la tem
peraturi ridicate, pentru aglomerate de minereu ele se u- 
zează deosebit de repede. Ca atare, o dată cu creșterea 
producției siderurgice, s-a impus soluționarea urgentă a 
unor asemenea probleme.

tru

Indici înalți de mecanizare în parchetele fo
restiere

In~ cursul acestui an, exploatările forestiere din țara 
noastră au primit numeroase instalații și utilaje de înaltă 
productivitate. Ca atare, au fost atinși încă de pe acum 
indicii de mecanizare prevăzuți pentru finele cincinalului 
la unele operații care solicită eforturi mari, cum sînt dobo- 
rrtui, secționarea și scosul materialului lemnos din pădure.

Prin utilizarea largă a unui echipament tehnic de mare 
. randament, îndeosebi a fierăstraielor „Retezat", în parche

tele din județul Argeș, fasonarea trunchierilor de arbori 
se realizează mecanizat în proporție de 96 la sută. De 
semenea, prin dotarea acestor unități cu tractoare româ
nești TAF, U-650 și U-651 cu troliu și cu funiculare FP-2, 
FPU-500 și FAR fabricate, de asemenea, în țară, mecani
zarea la transportul buștenilor, pînă la locurile de încăr
care, a atins 83 la sută din volumul lucrărilor de acest gen. j 
Extinderea acestei acțiuni a avut ca rezultat. între altele, ! 
sporirea productivității muncii cu 10 la sută și a indicelui 
de utilizare a masei lemnoase cu 5 la sută față de 1971.

La rîndul lor, unitățile forestiere din Lugoj, Oravița și 
Drencov-a asigură în raza lor de activitate mecanizarea 
completă a tăierii și apropierii buștenilor. Aproape 60 la ; 
sută din operațiunile de manipulare și încărcare în depozi- ! 
te și peste 70 la sută din cele de colectare a materialului 
lemnos destinat producției industriale se realizează pe ba
za unor soluții avansate de lucru.

a-

consumatori ai industriei so
cialiste, cărbunele adus la 
ziuă de minerii noștiri din 
negrele -adîncuri ale pămîn- 
tului.

Constantin Roșoga este 
astăzi secretarul comitetu
lui de partid al șantierului, 
conduce unul din loturile 
importante și se numără 
printre inovatorii și rațio- 
nalizatorii cei mai activi de 
pe șantier. O discuție cu el 
despre suflul nou pe care 
l-a adus în rândurile con
structorilor de căi ferate re
centa plenară a Comitetu
lui Central al partidului se 
consumă pe nesimțite.

— Ce idei, ce sarcini v-au 
reținut în mod deosebit a- 
tenția din multitudinea de 
probleme ,cup’.rinse în expu
nerea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu la plenară ?

— Toate, absolut toate
I 
I

Se pare că, în pofida oricăror prognoze meteorologice favorabile, anotimpul hi- 
se instaureze și pe meleagurile noastre. De cîteva zile, iarna, în faza eibernal tinde să s._, _______ -

incipientă, a ținut: cu tot dinadinsul să ne ofere și primele...înghețuri. Și, odată cu po
leiul — care, se știe, îngreunează vădit mersul pe drumurile publice al oricărui autove
hicul — au „apărut" și primele nemulțumiri, în special din partea locuitorilor cartieru
lui Aeroport-Petroșani, la adresa diriguitorilor transportului în comun din Valea Jiului. 
S-au făcut, astfel, auzite, în special în cursul zilei de luni, Ia redacție, o serie de pro
teste privind 
populației spre locurile de muncă 
ie stațiile etc.). Răspunzând prompt „semnalului"

primele defecțiuni în asigurarea unui transport adecvat, normai al 
“ (întirzieri ale autobuzelor, neoprirea acestora în toa- 

........ cetățenesc ,am ținut să aflăm de la con
ducerea I.G.C.-ului amănunte privind modul cum a fost asigurat parcul de vehicule, în 
condițiile îngreunării inerente a transportului în comun, cum va arăta, în viitorul imediat 
apropiat, „fața" funcționării acestui important sector al prestațiilor către populație, pen
tru ca obiecțiunile celor deserviți de transportul cu autobuzele acestei întreprinderi 
nu depășească stadiul

•— Vă solicităm să ne infor
mați. tovarășe inginer Ghpor- 
ghe Romoșan — ne-am adre
sat, fără ocolișuri, directoru
lui întreprinderii de gospodă
rie comunală —> dacă v-a sur
prins, cumva, nepregătiți,. în 
ce privește transportul în i co
mun, această iarnă totuși nu 
prea timpurie ?

— Nicidecum ! Dispunem de 
un parc de autobuze suficient, 
care e folosit cu destulă răs
pundere. Șoferii noștri se în
scriu în orarul lor obișnuit, 
îl respectă, încearcă și după

părerea mea reușesc să asigu
re transportul, ca și pînă a- 
cum, al oamenilor spre locu
rile de muncă ale acestora, 
dar...

• Există, deci, un „dar"...
— Firește, nici n-ar putea 

să lipsească în condițiile ier
nii. Oamenii noștri se strădu
iesc să faciliteze transportul 
și în prezența gheții pe dru
murile care ne aparțin, preșă- 
rînd nisip in punctele lunecoa
se. Nu același lucru îl fac 
însă toți gospodarii orașelor. 
Drumurile naționale
ale noastre. Și apoi, cetățenii

orașelor, cei ce așteaptă 
la noi promptitudine, ar 
tea să înțeleagă că timpul de 
parcurgere a traseelor, 
gindu-se cu 
necesară și 
operativitate 
nu aștepta, 
ultima cursă care
la fix la serviciu. La ora 6,50, 
de exemplu, prea puțini sint 
cei ce coboară din autobuze-

lun- 
cîteva minute, e 
din partea lor o 
oarecare, spre a 

zilnic, neapărat, 
să-i ducă

$ Rubrica PIETRE PEN
TRU TEMPLUL OMU
LUI : Caratele adevăra
tei prietenii.

@ In colectivul nostru trăim 
și muncim in chip comu
nist.

® Drumul parazitismului 
este cel al fărădelegilor.

Noi aparate de măsură incluse în nomencla
torul de fabricație la „Balanța”

Uzina „Balanța" din Sibiu, care produce peste 50 tipuri 
de aparate de bord și aparate de măsură de diferite sar
cini, a inclus în fabricație aparate pentru dozarea gravi
metrică a materialelor de formare în turnătorii și a ames
tecurilor în uzinele metalurgice și în unitățile de construc
ții. Aparatele concepute de specialiștii uzinei se realizează 
în șase tipodimensiuni, avînd capacități cuprinse între 50 
și 2 000 kg. Incepînd cu anul viitor, uzina sibiană va pu
tea satisface întregul necesar de aparate de dozare solici
tat de industria noastră. Printre noile produse înscrise în 
nomenclatorul uzinei figurează mașina pentru dozarea și 
ambalarea materialelor granulare și pulverulente și balan
ța semiautomată cu sarcina de 10 kg. Se află, de asemenea, 
în curs de asimilare, un cîntar electronic cu bandă și se 
pregătește înscrierea în nomenclatorul de producție a u- 
nor balanțe analitice de mare precizie, aparatelor automa
te și semiautomate de cîntărit, cu citirea pe un ecran de 
proiecție și afișarea prețurilor, precum și a unor dispozi
tive de înregistrare automată a rezultatelor.

Tinerii valorifică metalele vechi
La puțin timp după alegeri, 

comitetul U.T.C. de la E.M. 
Paroșeni desfășoară o inten
să activitate pentru mobiliza
rea tinerilor la valorificarea 
resurselor interne de econo
mii. Astfel, zilele trecute, un 
grup de tineri au participat 
cu toate forțele la o reușită 
acțiune de muncă voluntar- 
patriotică de colectare a me
talelor vechi din incinta mi-

In cadrul acestei acțiuni a 
fost descongestionată incinta 
exploatării de o cantitate de 
peste 25 tone de fier vechi. 
Predat la I.C.M., metalul 
vechi a căpătat din nou va
loare bănească cu care se va 
întregi bugetul organizației 
de tineret. Pe de altă parte 
acțiunea a constituit încă un 
prilej de manifestare a dra
gostei pentru muncă a tineri
lor participanți, un exemplu

viu de urmat pentru ceilalți.
S-au evidențiat, prin hărni

cia lor, tinerii Virgil Petrică, 
președintele comisiei volun- 
tar-patriotice, Victor Doja, se
cretarul comitetului U.T.C., 
Gheorghe Chitic, Liviu Negru, 
Ladislau Mathe, Dumitru Co- 
cală, Gh. Popescu, Horia Ho
tar — toți secretari sau loc
țiitori de secretari ai organi
zațiilor U.T.C. nr. 1, 2, 5 și 
T.Ă. de la mină.
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„Prieten adevărat este acela care te sfă
tuiește spre bine iar nu cel care îți laudă 
nebuniile".

ANTON PANN

Acționînd ndmijlocit în procesul producției, 
al muncii creatoare de bunuri materiale și spi
rituale, oamenii acționează asupra lor înșiși, 
inlluențîndu-și dezvoltarea aptitudinilor pro
prii, acumulînd experiență, îmbogățindu-și ne
contenit zestrea de cunoștințe, pe care o folo 
sește, apoi, în continuare în același proces- 
productiv. Este unul din modurile simple de 
a descrie progresul. Este o deliniție „de 

dicționar" in sprijinul ideii care a stat cînd
va la originea inițiativei de 
în aceste rînduri : BRIGADA
ȘI EDUCAȚIE.

care ne ocupam
DE PRODUCȚIE

Producția se desfășoară nemijlocit legată de 
educație. Educația, la rîndul ei, determină o 
atitudine înaintată față de cerințele societă
ții, o angajare plenară, liber consimțită în 
muncă pentru progresul societății, pentru rea
lizarea personalității omului. Despre îmbina- 
ea acestor două imperative — producția și 
rducația — ne-au vorbit, recent, în cuvinte 
puține dar pline de semnificații, mai mulți 
șefi de brigadă de la minele Dîlja si Vulcan, 
— mineri pe care rezultatele obținute în 
muncă îi recomandau pentru dialogul nostru.

proape într-un singur glas i
— Să plece ? Dimpotrivă !
— Dintr-o brigadă bună, în 

care se lucrează cu pasiune 
și într-un deplin respect re
ciproc, oamenii nu pleacă, 
a ținut să completeze comu
nistul Mihai Dudescu. Dimpo
trivă, brigada e căutată și 
alții.

babilă

de

— M-ați întrebat cum înțe
leg eu producția și educația. 
Dacă vă răspund că am citit 
cu multă atenție cele scrise în 
ziar, cînd ortacul de 
nea, loan Cojocarii, a 
că formează o brigadă 
ducție și educație, și 
reușit și noi să ne 
unele criterii care să stimu
leze producția și să sprijine 
educația, cred că v-am răs
puns la întrebare — și-a în
ceput relatarea minerul Gri- 
gore Maxim de la mina Dîl
ja. Apoi: In brigada noastră 
sîntem vreo 40 de oameni. 
Cu toate acestea, îmi găsesc 
timp să stau de vorbă cu fie
care. Dacă nu am eu timp au 
ortacii mei, comuniștii, oame
nii mai vîrstnici din brigadă, 
pe care mă bizui mult. Am

la Lo- 
anunțat 
de pro- 
că am 

stabilim

noastră, cu oameni ca Glieor- 
ghe Ghicioiu, Mihail Kiss, 
Gheorghe Matei, Cornel Mu
ia, loan Căpățînă, Constantin 
Bulumac, Gheorghe Bălan 
alții, ne bucurăm 
de fiecare succes, 
mai ușor greutățile,

PETRU SCREDEANU — șef 
de brigadă la mina Dilja: 
Brigada de mineri trebuie să 
fie unită, ca o adevărată fa
milie.

Goja, Fălticeanu, Ciochină și 
încă vreo douăzeci ca ei, sau 
poate mai mulți.

Tot de la mina Dîlja, un alt 
interlocutor Petru Scredeanu, 
ne-a vorbit insistînd mai mult 
asupra îndatoririlor lui ca șef 
al unei brigăzi de producție 
și educație.

— Conducătorul unei astfel 
de formații trebuie să se pre
ocupe foarte mult de oameni, 
să facă în așa fel încît bri
gada să fie unită, ca o ade
vărată familie. familia"

GRIGORE MAXIM 
brigadă la mina 
tem peste 40 de 
brigadă, dar am 
să stau de vorbă

șef de 
Dilja: Sîn- 
oameni in 
totuși timp 
cu fiecare.

avut cazuri cînd 
nu se țineau de 
să-i conving, ‘ _
despre cei în vîrstă, dovedin- 
du-le că prin muncă, discipli
nă, printr-o comportare dem
nă și civilizată vor ajunge 
și ei să fie respectați și sti
mați. Astăzi, unii dintre ei 
sînt printre fruntașii brigăzii.

— Vreți să ne spuneți cîți- 
va dintre acești fruntași ?

— Cred că ar trebui să vî-i 
spun aproape pe toți. Moldo
van, Mangu, Covacs, Botiș,

unii tineri 
treabă. Ca 

le-am vorbii

I
VASILE URDAȘ — șef 
brigadă la mina Vulcan: 
plece ? Dimpotrivă !

r y

aveam
de
pe
cu
de 
de

Am dat curs, într-una din 
-lupă-amiezile cînd 
sau nu aveam altceva 
făcut, dar nu am stat 
gîilduri și am dat curs 
multă bucurie, invitației 
a asista la o dezbatere
lucru, în mijlocul unor oa- 
meni ce și-au propus să dis
cute lucruri esențiale, ma
jore, de necesitate imediată 
și de perspectivă, într-un o- 
faș minier. Am ocupat tin 
loc, undeva, în față, avînd 
in preajmă doi tineri — de
sigur dintre gazde — pe 
care nu-i cunoșteam.

La început, m-a impresio
nat pînă la a mă simți mân
dru de Vecinii mei, TINE
REȚEA lor. Apoi, m-a im
presionat eleganța lor ves- 
Imontară, fapt ce vroia să 
■onfirme respectul ce-l a- 
ordau adunării, Dar, repe
te, uimitor de repede pri- 
nelor impresii le-au urmat 
.celelalte", care au avut pu- 
erea să anuleze puținul bun 
icumulat in aria respectu- 
ni.

Mă străduiam (ea invitatj 
ă fiu eiț mai atent la dîs- 
tiții, nsetitlfnrt toate cile se 

.puneau la fflbtitta uorbtlo- 
rilor, fie de inlte'es imediat. 
fie de pet'Speeiibă. fie lu
cruri pe care le știam, fie 
ne eare titi le afiasem încă. 
Atenția mi-a fost. însă, sus- 
'rasă, fiică de la primul vor
bitor, cînd unul dintre ti
nerii eleganți din preajma 
mea s-a ridicat de pe locul 
lui și a ieșit din sală. A re

venit, nducînd după Sine 
același deranj, pentru ea la

cîtva timp, să-și acorde din 
nou, cU de la sine inițiati
vă, o altă pauză pentru fu- 
mat.

Nu am ținut evidența pau
zelor pe care și le-a în
găduit, dar am încercat, în 
schimb, o altă evidență, și 
anume, a vorbitorilor care 
au urcat la tribună, și pe 
care tînărul nu i-a ascultat, 
din cauză Că nu putea, Ori
cum, să facă două lucruri 
deodată. ,

Dintre acești vorbitori (au 
fost mai mulți, dar m-am o- 
pnit doar la doi), unul purta 
pe umeri peste trei decenii 
de muncă. Astăzi pensionar, 
fostul miner de ieri, care 
trăiește în respect și stimă 
înconjurat de noi toți, a fă- 

, cut efortul de a urca la tri
bună îngrijorat de o 
problemă spinoasă: EDU
CAȚIA TINERETULUI.

Cei de-al doilea vorbitor 
(nu în ordine cronologică, 
ei după evidența reconsti
tuită de reporter) a fost un 
om care poartă pe umeri 
răspunderea muncii și a 
vieții cîtorva mii de sala- 
riați. Conducătorul de între- 
pirindere a urcat și el, la tri
bună) preocupat de multe 
probleme, adresînd Un în
demn. salariaților săi, vor- 
bindu-le în cuvinte calde, 
părintești) despre EDUCA
ȚIE, DISCIPLINA și alte lu
cruri esențiale. A fost as- 
evitat cu atenție, a fost a- 
plaudat de întreaga sală, 
cil excepția tînărului care, 
în acel timp, se afla în 
pauză...

La sfîrșit, m-am interesat 
ce nume poartă această ex
cepție. Intă-ll VASILE HI- 
RISTOIU, de profesie mais
tru miner.

I. M.

și 
împreună 
suportăm 

__  pentru 
că sîntem legați unii de al
ții prin răspunderea colecti
vă ce o avem. Am învățat îm
preună să prețuim fiecare mi
nut, am învățat să ne ajutăm 
intre noi, tovărășește, să ne 
respectăm unii pe alții în ori
ce situație. Ne străduim, cu 
alte cuvinte să muncim și să 
trăim în spirit comunist, să 
răspundem prin felul nostru 
de a gîndi și de a ne com
porta ca oameni < 1 ' 
vei, faptei, cinstei și demni
tății !"

MIHAI DUDESCU — șef de 
brigadă la mina Vulcan: In 
„familia" noastră l-uorăm in
tr-un deplin respect reciproc.

i ai inițiati- 
cinstei și demni-

h,

Ca și în iubire, găsim în 
prietenie, alături de virtu
te și slăbiciuni omenești. 
Aforismul — confesiune, al 
unui scriitor francez mai 
puțin cunoscut azi, Cham- 
fort, a surprins-o, poate 
cel mai bine, în ipostazele 
ei etern-umane: „Am prie
teni care mă iubesc, prie
teni cărora puțin le pasă 
de mine, prieteni care mă 
indispun și prieteni care 
mă urăsc". A surprins-o 
ca înrtr-un joc de oglinzi, 
mai înjtîi în ipostaza ei cea 
mai frumoasă — ca virtu
te — afirmînd-o prin ceea 
ce are, ea, substanțial, au
tentic și durabil: afecțiu
nea. După cum a surprin
s-o în ipostaza ei cea mai 
urîtă — oa simulacru — 
negînd-o prin ceea ce are, 
ea, doar formal, fals și tre
cător, ascunzînd indiferen
ța, ostentația sau ura. Poa
te de aceea, încă din ve
chime un fabulist se între
ba, nu fără ironie dar Ș> 
cu iz de amărăciune: „la 
ce bun . atîția - prieteni ? 
Unul singur e de ajuns !“. 
Sau poate de aceea, mai tîr 
ziu, un Alceste, din „Mi
zantropul" lui Moliere de
masca falsa prietenie în- 
tr-o faimoasă tiradă „A- 
micul întregii specii nu e 
amicul meu". Căci priete
nul tuturor nu este priete
nul nimănui. Cîte neajun
suri și cîte decepții nu am 
evita dacă am ține seama 
de acest simplu adevăr ! De 
adevărul că prea ușor le
găm prietenii și că priete
niile de pahar sau cele iz- 
vorîte din servicii recipro
ce nu au nimic comun 
prietenia adevărată...

Dar oricît de rară ar 
această virtute, trebuie
o căutăm. Căci cine n-a 
simțit farmecul și bineface-

Poate nevoia unei spove
danii sau poate faptul că 
aveam un prieten comun 
l-a făcut pe interlocutorul 
meu să dea discuției noas
tre nota confesiunii de cre
dință. Așa am ajuns să-i 
cunosc necazul ce-1 avuse
se cu un an în urmă și în 
care, amicul nostru avusese 
un rol dintre cele mai im
portante.

Cunoscusem la timpul său 
cazul: un delict de fami
lie purtînd pecetea unui 
dizgrațios egoism și eare 
atrăsese interlocutorului 
meu, nu numai oprobriul 
celor din jur, dar chiar re
pudierea din colectivul său 
de muncă. Nu cunoscusem 
însă faptul că amicul nos
tru comun a fost printre 
cei dinții care l-au preve
nit și care, pînă la urmă, a 
rămas singurul dintre mul- 
ții săi amici, că fusese cei 
mai drept și mai sever ju
decător al acelei fapte u- 
rîte dar și primul care i-a 
sărit în ajutor. „Un timp — 
îmi mărturisea omul meu 
— fusese furios. Tocmai el, 
prietenul meu, îmi spu
neam, să mă înfrunte cu 
atîta înverșunare ? Apoi 
cînd rămăsesem singur, pă
răsit de mulții mei prie
teni, și cînd mi-a venit în 
ajutor, mi-am dat seama că 
eu am fost cel ce am 
greșit, atunci. Și mai pre
sus de toate m-am convins 
despre un adevăr 1 că prie
tenul adevărat nu este cel 
ce lingușește și că zicala! 
prietenul se cunoaște la ne
voie își are neasemuita ei 
înțelepciune".

...Interlocutorul meu a 
plecat. Dar mult timp du
pă aceea, undeva, în sub
conștientul meu discuția 
pe marginea acelei întîm- 
plări și-a lăsat urmele ei. 
Pretext pentru unele re
flecții pe marginea mult 
discutatei tema a PRIETE
NIEI...,

rile ei nu a cunoscut acea 
tainică bucurie pe care o- 
mul o poate da omului, o- 
dată cu afecțiunea și stima 
sa, odată cu încrederea și 
discreția sa. Acea bucurie 
care l-a făcut pe Cicero să 
conchidă, în al său elogiu 
„Despre prietenie" că : „fă
ră prietenie nu este viață". 
A-ți alege însă prietenul 
dintre „prieteni", rămînc 
una din probele de foc 
ale înțelepciunii noastre. 
De aceea poate, în căutare 
de modele, apelăm cel mai 
adesea la exemplele isto
riei. Și pe drept cuvînt: în 
ele găsim caratele adevă-x 
ratei prietenii. Căci dacă 
este în afara oricărei îndo
ieli că â fi prietenul cuiva 
înseamnă a-1 iubi ca; pe 
tine însuți, atunci ce pildă 
mai înălțătoare poate fi al
ta decît iubirea dintre' Cas
tor și Polux — dioseupii lui 
Zeus ? Sau dacă prietenia 
înseamnă fidelitate, ce^ poa
te fi mai mișcător decît 
legătura de nedespărțit 
dintre fidelul Achateș și ră
tăcitorul Eneas sau dintre 
Oreste și Pilade ? Și cu ce 
se poate asemui sacrificiul 
lui I.isymach care pentru 
a-1 apăra pe învățători’’ 
său, filozoful Calistene, dr 
mînia lui Alexandru ce! 
Mare, a preferat să sd bată 
eu fiarele în arenă ?.L

Numai descoperind, sub 
tonele de steril ale aparen
țelor amăgitoare, filoanele 
de aur ale prieteniei) ade 
vârâte și numai cultivînd 
aceste virtuți poți spune cu 
adevărat, așa cum 
mai spus că prietenia 
armonia omenescului 
divinul. Și, mai ales,
după înțelepciune, prietenia 
este cea mai frumoasă 
nestemată din diadema de 
virtuți a omului.

După o săptămînă de muncă 
intensă la construcția rampei 

' de spălare și reparații, uteciș- 
tii din cadrul garajului I.G.C. 
Lupeni, au primit aprobarea 
unei excursii pe ruta Lupeni 
— Sibiu — Brașov. Bucurie 
mare, itinerar frumos.

Excursia a fost minunată, 
dar cu multe peripeții. Pe lin
gă peripețiile frumoase care 
însoțesc de obicei excursiile, 
de data aceasta voia bună a 
tuturor a fost umbrită de 
unul dintre tineri, pe nume 
Ioan Faur. Pe parcursul ex
cursiei, i-a venit o idee. Pre- 
tinzînd că ar fi plătit autori
zația pentru excursie, în con
tul tuturor, a cerut colegilor 
să-i restituie banii. A strîns 
astfel o sumă frumoasă. Cole
gii au aflat, însă, a doua zi, că 
autorizația a fost scoasă cu 
totul de altcineva și că nimeni 
nu-i datora nici fln ban. Ce- 
rîndu-i-se o justificare el a 
întrebat cu nevinovăție: „Vă 
pare rău de cîte cinci lei ?“

— Nu ne pare rău de cinci 
lei — i s-a răspuns — ci pen
tru că te-ai dedat la o aseme
nea faptă rușinoasă !

Comentariul e desigur foar
te simplu ; de rîndul acesta 
Ion Faur, a rămas doar cu ati
tudinea dezaprobatoare a co
legilor săi, dar de nu va pune 
stavilă hotărîtă unor astfel de 
apucături, consecințele vor 
deveni infinit inai mari. Și, nu 
credem că e lipsit de interes 
să-i spunem că ceea ce a să- 
vîrșlt acum este o infracțiune 
căreia i se spune ÎNȘELĂ
CIUNE IN DAUNA AVUTU
LUI PARTICULAR și se 
depsește cu închisoare.

Așa e de dorit să ajungă 
toate brigăzile, să fie căuta
te de oameni. Iar în această 
solicitare vedem materializa
rea unei asidue preocupări a 
șefului de brigadă pentru o- 
mogenizarea ei, pentru crea
rea unei depline armonii în 
formația de lucru, cultivarea 
celei mai înaintate atituțliai 
față de muncă, față de socie
tatea socialistă, pentru ca în 
brigadă așa cum spun mine
rii, fiecare să trăiască și să 
muncească în chip comunist.

Filofteia UILECAN 
corespondent

caz

SZABO BALAZS — șef de 
brigadă la mina Vulcan : Din
tr-o brigadă bună oamenii 
nu pleacă!

Gînduri asemănătoare, 
preocupări asidue pentru o.- 
mogenizarea brigăzilor, pentru 
educarea tuturor membrilor 
lor în spiritul înaltei dăruiri 
în muncă, al atitudinii înain
tate a muncitorului de tip 
nou, socialist, ne-au fost ex
primate și la mina Vulcan de 
către trei brigadieri, cunoscuți 
prin vrednicia și abnegația 
lor, cum sînt Mihai Dudes
cu, Szabo Balasz și Vasile 
Urdaș.

Știind că unul din criteriile 
brigăzii de producție și educație 
se referă la discutarea în 
lectiv a fiecărei abateri, 
mai ales al fiecărui 
părăsire a brigăzii, ne-am 
teresat, în acest sens, de la 
cei trei brigadieri, ciți tineri 
au plecat în ultimele luni din 
formațiile ce le conduc. Am 
primit un răspuns rostit a-

I. MUSTAȚĂ

cu

fi 
să

s-a 
es*'
cu
că

David MANIU

Despre colaborare

si...> Încă ceva
Intr-maia din zilele lunii octombrie, un tînăr (ucenic la o 

fabrică din municipiu) a absentat nemotivat de la serviciu. 
Abaterea i-a fost trecută cu vederea. După cîteva zile, ace
lași tînăr (în altă ipostază, ca elev la școala profesională) a 
absentat și de la cursuri. Și aici, abaterea i-a fost trecută 
cu vederea. S-a mai scurs un timp, apoi, în condica de pon 
taj a fost înscris încă un „N" (nemotivată), iar la cîteva zile 
ȘÎ în catalog a mai fost înscris un „A" (absent). Neștiind 
unii de alții (cei din producție de cei de la școală, sau, cum 
s-ar spune, maiștrii de diriginți) tînărul elev — ucenic a 
scăpat nesancționat.

— Nu are obiceiul de a absenta. Cred că e o simplă 
fntîmplare! — l-a caracterizat maistrul. Apoi: La noi la 
fabrică a absentat numai de două ori...

Nu-I caracterizează absențele / — a fost scuzat și la 
școală. Nu s-a întîmplat decît de două ori...

Efectul ? Lesne de înțeles. Tratat cu indulgență, elevul 
a rămas cu convingerea că poate absenta la infinit, că e mai 
isteț decît toți maiștrii și diriginții la un loc. De unde au 
decurs, în luna următoare, încă două absențe : una la școa
lă» alta în producție.

Așa, ca să fie, pentru experiența ambilor pedagogi 1
J

Așa am intitulat, povestea 
tristă a unui tîhăr „priceput 
nevoie mare", un tînăr care, 
tot gîndindu-se cUm să trăiască 
fără prea multe eforturi (inte
lectuale sau fizice) a ales calea 
fărădelegilor, calea unor negus- 
toreli sui-generisl „Ai, cumva, 
dumneata, cetățene, vreun ne
caz ?“ — își începea eroul nos
tru, rolul. „Las' că aranjez 
eu !“ Pe acedstă tale, pricepu
tul peste putință, tînărul care 
știa „de toate" )a început să 
negustorească inocența celor 
din jur.

Dar, de unde atîta. pricepere 
(și presupusă competență de 
a aranja EL, necazurile alto
ra?) va întreba nedumerit, 
nu însă fără temei, cititorul. 
De unde însă și ătî.ta inocență? 
— vom întreba noi, cerîhdu-ne 
obișnuitele scuzei

Cînd a. făcut «unoștință cu 
tînăra E. H. (o funcționată cu 
muncă de răsptindere îiitr-'o 
unitate economică, o salariată 
„versată" în probleme de per
sonal) Iosif P. s-a prezentat 
asUmîndu-și o calitate pe care 
nu o avea : aceea de ... pro
curor.

— Lucrez de puțin timp în 
Petroșani. (Apoi cu mina omu
lui preocupat, obosit): Avem, 
o groază de lucru cu infractorii 
ăștia...

Aranjîndu-și în genere opri-

DRUMUL PARAZITISMULUI
este cel al fărădelegilor

vife „tăldasă", Umblînd de 
regulă cU cîte un cod penal 
sub braț sau cu o tevistă de 
specialitate a adunat repede în 
galeria victimelor sale o pleia
dă de inocenți (și inocente), 
atrași ca fluturii de noapte în 
jurul felinarului. Cunoștințele 
lui în materie de științe juri
dice nu erau mai mari (iertată 
ne fie comparația) decît o ga
ură de cașcaval. Dar, pentru 
inocenți, pentru naivi, pe care 
reușea să-i 
tor 
cru 
dus 
tei 
materie și credulii îi cădeau 
în plasă unul cîte unul în vre
me ce 
dea cîte-un i 
iar în brațe 
limă, așa, 
Că impostorul
tot atît de bine și rolul de... 
crai! Dacă eventual ai vă-

zut și-ți mai aduci 
filmul „Aată-seafă 
familie", atunci, stimate cititor, 
poți cu ușurință să faci o a- 
sociere. Cu diferența că escro
cul din film, avea totuși diplo-

aminte 
dansăm

de 
în

penal de care 
părțea.
ticolul
rui text îl încălcase flagrant. Mai 
întîi s-a făcut că nu înțelege. 
Cum ? Uzurpare de calități o-

nu se des-
Era vorba de ar- 

240 Ood penal al că-

Pe adresa părinților,
„pescuiască" ului- 

de repede, un astfel de lu- 
trecea neobservat. Tupeul 
pînă la limita impertinen- 
îi suplinea ignoranța în

în portmoneu îi că- 
ciubuc meschin 

: cîte o vic- 
mai drăgălașă, 
știa să joace

școlii, organizației U.T.C

mă, pe cînd, cel la care ne re
ferim aici nici tilăcar atît! Abil, 
discret, împărțea peste tot 
bunăvoințe, promisiuni, , poza 
în salvator, încasîndu-și apoi 
onorariile după caz: în bani 
sau în ... natură I

Iată însă că îhtr-o bună zi 
a f'ost „reperat", și așa a ajuns 
să ia, în sfîrșît, cunoștință și 
să învețe un articol din Godul

■ oficiale ? Personal 
despre așa ceva! 
desumflat și a pus 
placa presupuselor 
rău. Dar, în viață totul se plă
tește. Iată 
căruia
de cuviință să reflecteze. Iar 
acum, va plăti și el nici mai 
mult nici mai puțin 
cîț se va constata că datorea-

ilu auzise
Apoi s-a 

în mișcare 
f ăteti de

un adevăr asupra 
nu a găsit niciodată

decît atît

ză. Și poate această lecție 
aspră îl va așeza pe 
singurele căi în stare să-i 
redea omenia, această condiție 
fără de care nu se poate trăi 
decît în rușine și noroi.

De fapt cine e Iosif P. ? In 
prezent, un tînăr ajuns în fa
ța instanței pentru a da soco
teală pentru niște fapte repro
babile. In trecut, un tînăr cu 
evidentă tendință de a se stre
cura prin viață 
ușor 1 Școala nu 
munca nici pe atît. 
traiectorie bună 
s-a abătut tot mai 
drulhul drept 
aici, unde se află acum. Fusese 
pe cale să devină posesorul 
unei meserii (a -urmat școala 
profesională pînă în anul III), 
dar a 
gard 
țară 
putea

ușor, cît mai 
i-a plăcui, 
înscris pe 
la început, 
mult de pe 

pînă a ajuns

aruncat repede peste 
această minunată „bră- 
de aur". Astăzi, ar
sta și el alături

de o seamă de munci» 
tori fruntași ca Ștefan 'Truță, 
Remus Furdui, Carol Kiss de 
la Uzina de utilaj minier din 
Petroșani, Vasile Gulda, Ni* 
colae Bîrlida de la mina Lonea, 
Gheorghe Berindei de la minâ 
Petrila, cu toții foști colegi 
de-ai săi. Dar, el se află î'ft 
altă parte. De ce ? întrebare?, 
poate părea inutilă, raportată 
la tot ce a săvîrșit. Importanța 
ei însă devine covîrșitoarâ 
dacă o răsucim puțin, în sen* 
sul de a căuta nu de ce a a» 
juns acolo unde e, ci, de ce 
anume a comis tot ceea ca 
comisese ? Tendința lui sprdl 
rosturi obscure nu i-a fost îrw 
trezărită de către nimeni 
Nici de părinți ? Nici de cătrgl 
școală ? Nici de către organi* 
ația U.T.C. ? Nici unul din a- 
■ești factori determinanți pen
tru cursul unui destin, nu s-ai 
simțit dator să se înterpuna 
cu fermitate între el și ori* 
zontul întunecat spre care sa 
îndrepta ? . Ori, au considerai 
că a fost prea destul dacă i-art 
făcut cîndva întîmplător, d 
banală morală ?

Iosif P. pentru vinovăția sa» 
va trebui să răspundă în fațâ 
legii. Dar cei fe Care i-am vi* 
zat, cum vor răspunde între
bărilor de mai sus ?

colegi 
iflă în



Țelul major al munci de îndrumare, 
organizare și educare în rindurile uteciștilor 

de la Brunul școlar minier Petroșani
Formarea unor buni me

seriași, de o înaltă calificare 
pentru industria minieră, 
dezvoltarea multilaterală a 
personalității tinerilor, pre
gătirea lor pentru viată — 
iată dezideratele majore și 
primordiale ale activității din 
cadrul Grupului școlar mi
nier Petroșani la realizarea 
cărora trebuie să concure, 
prin eforturi unite, cadrele 
didactice și elevii, comuniștii 
și uteciștii, deziderate ce au 
constituit tema majoră a dez
baterilor din cadrul confe
rinței pentru dare de seamă 
și alegeri a organizației 
U.T.C.

— N-am să repet cele ară
tate în darea de seamă — și-a 
început cuvîntul utecista Ko- 
dica Saghi, nu voi aminti 
nici despre roadele muncii 
noastre privind însușirea te
meinică a meseriei alese sau 
în desfășurarea activităților 
inițiate de comitetul U.T.C. 
Vreau să arăt în schimb că, 
deși avem rezultate bune în 
domeniul muncii politico-i- 
deologice, eu, ca responsabi
lă a comisiei respective, și 
ca mine toți membrii comite
tului U.T.C., nu putem fi mul
țumiți atîta timp cît mai sînt 
unii elevi care absentează de 
la învățămîntul politic, alții 
nu sînt activi, nu participă la 
discuții, nu studiază cu sîr- 
guință și pasiunea necesară 
firească tinerilor. Desigur nu 
poate fi vorba de un feno
men general, dar consider că 
trebuie să facem mai mult 
pentru îndreptarea lucrurilor. 
Se impune, deci, ca noul co
mitet să găsească; modalități 
mai eficace pentru a trezi 
interes în rîndul tinerilor de 
a participa activ la învăță
mîntul politic și totodată să 
găsească noi căi de generali
zare a dezbaterilor (mai pu
ține expuneri) și neapărat să 
instituie un control mai rigu

ros asupra felului cum se des
fășoară munca politico-ideo- 
logică și cum se achită de 
sarcini cei care au această 
responsabilitate.

Am reținut, din dezbateri
le conferinței, spiritul de 
principialitate, combativ, dis- 
cernămîntul cu care se anali
zează munca comitetului, res
ponsabilitatea față de bunul

('onferînfe
dări

de seamă
și alegeri

bbb er^auBizafiile 
U. T.

mers al întregii activități 
U.T.C. din școală.

Tinerii Marcel Șurubaa-u, 
Marin Toma, Viorel Moldo
van, Pavel Boantă, Costică 
Bîrsan și alții s-au referit în 
cuvîntul lor la nenumărate 
probleme ce-i frămîntă în 
contextul activității cotidiene 
din școală, adoptînd o poziție 
ce fermă combativitate, de 
ascuțită critică și autocritică 
față de lipsuri. S-a arătat, 
concret, că, pentru viitor, va 
trebui să stea mai mult în 
atenția comitetului desfășura
rea practicii în producție un
de se mai întâlnesc unele as
pecte neadmise : chiul, întîr- 
zieri și sustrageri de la pro
gram, nefolosirea integrală a 
timpului destinat pregătirii 
profesionale.

Uteciștii au adus însemnate

îmbunătățiri proiectului pro
gramului de activități prin 
propuneri concrete care vi
zează printre altele înființa
rea unui cenaclu literar, a 
unei brigăzi artistice de agi
tație, optimizarea agitației vi
zuale, constituirea unei comi
sii de disciplină care să ac
ționeze operativ și eficient 
pentru eliminarea actelor de 
indisciplină etc.

Plenitru realizarea tuturor 
sarcinilor, noul comitet tre
buie ajutat concret și perma
nent de diriginți, de întregul 
corp profesoral din școală a 
cărui pasiune și muncă neo
bosită s-a materializat pînă 
acum în frumoasele rezulta
te obținute în procesul forma- 
tiv-informativ. S-a desprins, 
totodată, din dezbateri, ideea 
că așa cum este normal să 
fie, la vîrsta' adolescenței, e- 
levii nu găsesc întotdeauna 
soluții și răspuns la toate 
frământările și de aceea în
treaga lor activitate trebuie 
să fie îndrumată cu atenție 
de profesorul diriginte. Dar, 
trebuie avut însă grijă ca 
această îndrumare să nu se 
transforme în tutelă excesivă 
a organizației de tineret.

Bilanțul desfășurat de co
mitetul U.T.C, al grupului 
școlar, de la precedentele a- 
legeri și pînă în prezent, a 
fost apreciat ca bun, de către 
conferință. Este necesar ca 
experiența bună ce a existat 
șă fie generalizată, valori
ficată pentru a constitui un 
imbold dinamizator al noului 
organ ales, care, va trebui să 
intensifice munca politică în 
rîndul tinerilor în scopul rea
lizării cu exigență sporită a 
dezideratelor impuse de spe
cificul școlii pentru a da pro
ducției, societății, meseriași 
buni, tineri pregătiți multi
lateral pentru viață.

Ionica FIERARU

1

I

1

i
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(Urmare din pag. I)

problemele cuprinse în ma
gistrala expunere făcută de 
conducătorul partidului sus
cită cel mai viu interes pen
tru că, în ansamblul lor, re
prezintă un admirabil pro
gram de acțiune, a cărui 
transpunere in viață va ac
celera dezvoltarea economiei 
naționale și, odată cu aceas
ta, ridicarea nivelului de 
trai, material și spiritual al 
poporului. In calitatea mea 
de constructor, de sedretar 
al comitetului de partid al 
șantierului, se înțelege, mi-au 
reținut atenția în mod 
deosebit ideile orientative 
și sarcinile în legătură cu 
concentrarea resurselor ma
teriale, financiare și de fo'-r- 
ță de muncă asupra princi
palelor obiective menite să 
determine dezvoltarea și
modernizarea economiei na
ționale, îmbunătățirea în-
continuare a indicatorilor de 
eficiență 
dreșterea 
muncii, 
murilor 
general, 
întreg
suri menite să asigure în-

deplinirea planului de in- 
vestifii în condiții de efi
ciență sporită, intrarea in 
funcțiune a noilor obiective 
la t&rmenele prevăzute în 
planul de stat. Sîntem con- 
știenți că toate acestea ridi-

„Fenomenele hidrofreatice 
semnalate în ultimii ani în u- 
nele regiuni ale țării și conse
cințele Ior“ au constituit te
ma simpozionului pe care A- 
cademia Republicii Socialiste 
România și Academia de Ști
ințe Agricole și Silvice l-au 
organizat, miercuri, în cinstea 
aniversării a 25 de ani de la 
proclamarea Republicii.

Supunând analizei și dezba
terii specialiștilor o problemă 
de o deosebită importanță 
pentru economie, cum este a- 
ceea a apariței unor întinse 
suprafețe mlăștinoase, s-a ur
mărit determinarea cauzelor 
care generează un asemenea 
fenomen și stabilirea unor 
metode și soluții eficiente 
pentru prevenirea și comba
terea lui. In acest sens au 
fost prezentate comunicări ca
re au sintetizat rezultatele u- 
nor studii și cercetări privind 
nivelul apei freatice în diver
se zone de cîmpie și în regi
uni supuse procesului de sa
turare a terenului, precum și 
influența irigațiilor sau a al
tor lucrări de hidroameliora- 
ție asupra regimului acestor 
ape.

(Agerpres)

Paralelism 
de eforturi

(Urmare din pag. 1)

Nicolae Brutu, de la nr. 
6236, cu care se află in
tr-o rodnică întrecere, cu 
pondere decisivă în spo
rul la producție de căr
bune de 2273 tone rapor
tat de mina Paroșeni du
pă trecerea a 27 de zile 
din luna curentă.

Cu siguranță, in interva
lul de timp pînă la sfîrși- 
tul celui de-al doilea an al 
cincinalului, vrednicele co
lective de care am vorbit 
nu vor precupeți nimic pen
tru ca rodul de cărbune 
extras să fie cit mai bo
gat, pentru ca bilanțul fi
nal să fie demn de sărbă
toarea aniversării procla
mării Republicii noastre.

a investițiilor, 
productivității 

reducerea consu- 
de materiale în 

aplicarea unui 
ansamblu de mă-

că în fața organizațiilor de 
partid de pe șantiere sarcini 
de mare răspundere in mo
bilizarea colectivului 
tru de constructori 
plinirea sarcinilor 
șantierului. In cele 
mestre care s-au
planul de producție al șan
tierului a fost îndeplinit la 
toți indicatorii. Am obținut 
pînă acum rezultate de an-

nos- 
la înde- 

ce revin 
trei tri- 
încheiat

samblu bune. AnaUzindu-ne 
insă activitatea prin prisma 
înaltelor exigențe formulate 
de secretarul general al 
partidului, ne dăm seama 
că mai sînt o seamă de tre
buri pe care le putem face 
mai bine. Am in vedere re- 

• zervele de creștere a pro
ductivității rrvuncji, îndeo- 

. sebi pe calea folosirii cît 
mai bună a parcului de ma
șini și utilaje, prin organi
zarea mai judicioasă a mun
cii, prin întărirea discipli
nei, prin aplicarea unor 
raționalizări și soluții tehni
ce optime, care să ducă 
la scurtarea termenelor de 
execuție și la realizarea unui 
volum sporit de economii.

— Vorbind despre scurta
rea termenelor de execuție, 
aveți probabil în vedere, 
concret, o seamă de obiec
tive de pe șantierul 
care vă f rămîntă în 
deosebit...

— Fără îndoială că 
Șantierul nostru are 
obiectiv deosebit de impor
tant, legat de. un termen 
precis: FINI A FERATĂ R- 
LECTRIFICATĂ TIRGU 
JIU — SIMBRIA SĂ FIE 
DATĂ IN EXPLOATARE.

dv. 
mod

da.
un

I

I
I

Răspundem 
celor ce 
ne scriu

Abonamentele pentru luna 
decembrie a.c. se pot face pînă 
în ziua de 30 noiembrie inclusiv

l

©ANA REVITEA, PETROȘANI : Persoana interesată să 
se prezinte la Oficiul pentru problemele de muncă și ocrotiri so
ciale din Petroșani, str. Republicii nr. 90, unde va obține toa
te lămuririle, inclusiv cele referitoare la cuantumul de pensie 
de care va beneficia, corespunzător gradului II de incapaci- | 
tate de muncă în care a fost încadrată de comisia medicală. I

©PAVEL CRIȘAN, DĂRĂNEȘTI, PETROȘANI: Conduce- I 

rea Oficiului municipal de poștă și telecomunicații a informat | 
redacția că toate căsuțele poștale trimise la recondiționam au j 
sosit și au fost remontate Ia locurile cunoscute. Așa s-a pro- 
cedat și cu căsuța poștală din Dărănești, De asemenea, ne-au | 
fost date asigurări că, începînd cu data de 1 decembrie a. c„ » 
va fi rezolvată și problema distribuirii corespondenței și presei j 
în acest cartier, în zilele de luni, prin repartizarea unui factor a 
pentru efectuarea acestui serviciu.

©SIMION BELCIUG, PETRILA : Am descifrat numai o * 
parte din cele relatate de dv. în scrisoarea trimisă redacției, j 
Așa că nefiind edificați complet asupra a ceea ce doriți să ’ 
vă clarificați, nu putem decit să vă sfătuim să vă adresați di- l 
rect, serviciului de personal de la întreprinderea în care lucrați ii 
ori Oficiului pentru probleme de muncă și ocrotiri sociale, de S 
unde veți primi detaliile necesare.

©ȘT. AUREL, LUPENI : Normele stabilite de forurile su- 1 
perioare de conducere referitoare la calitatea pe care trebuie S 
s-o aibă vitele prezentate la baza de achiziții în cadrul pre- 5 
vederilor contractuale trebuie respectate întocmai de ambele “ 
părți. Dacă nu vi s-a preluat animalul contractat in ziua in S 
care v.ați prezentat la bază, prevăzută în contract, aceasta se 
datorește faptului că nu s-au respectat condițiile de calitate. I 
Este în avantajul dv. în primul rînd, să predați animalul con
tractat corespunzător cerințelor calității a ll-a. Conducerea ii 
I.R.I.C. Petroșani ne-a asigurat că nu poate fi vorba de o mo- j 
nifestare de rea voință din partea achizitorului respectiv.

Mica publicitate
PIERDUT legitimație de serviciu pe numele Roșu Ajn- 

ton, eliberată de E. M. Livezeni. O declar nulă.
VÎND darac zdrențe — Raizer. Aleea Plopilor, bloc 3/59.
CAUT femeie pentru îngrijit doi copii. Str. Viitorului, 

bloc 40/2, Petroșani. Informații după ora 15.

Grupul școlar minier Pe
troșani. Oră de topografie 
minieră la anul 1 post-li- 
ceal — secția topografie.

La tablă, sub controlul 
atent al profesoarei Zorica 
Libardi, elevul Ion Dabu- 
lea, demonstrează modul 
de citire a busolei topogra
fice Zeiss Wield To.

Tot 
pe drum, 

dar a 
atelierul 

de

mecanică 
fină, 

cum ?
Ia Petrila a funcționat un 

atelier de mecanică fină al 
Cooperativei meșteșugărești 
„Unirea" din Petroșani.

De cîteva luni de zile însă, 
petrilenii merg la atelier dar 
sînt nevoiți să facă, fără nici 
un rezultat, calea întoarsă, 
pentru că atelierul este în
chis. Oamenii nu cunosc mo
tivele închiderii unității. Dar, 
mai cu seamă cei care au o- 
biecte aflate în termenul de 
garanție și au fost îndrumați 
pentru remedieri aici, sînt 
puși în încurcătură și, pînă 
la urmă, obligați să se de
plaseze la Petroșani, pe pro
priul buzunar.

De aceea, mulți se întreabă 
și ar dori să primească un 
răspuns de la conducerea co
operativei meșteșugărești a- 
minlite, pînă cînd vor mai fi 
purtați pe drumuri ?

Emiiian DOBOȘ 
corespondent

Producție de calitate superioară
(Urmare din pag. 1)

toate fazele de fabricație, a- 
ceastă Seducere contribuind 
direct la folosirea mai rațio
nală și valorificarea superioa
ră a materiilor prime.

O atenție deosebită se acor
dă materiei prime pentru fire de 
celuloză care se achiziționează 
din import. Pentru păstrarea 
acestei materii prime în con
diții optime s-a amenajat un 
depozit special, s-au mecani
zat operațiunile de manipu
late, în Ultima perioadă re- 
ducîndu-se simțitor pierderile 
datorate transportului, depozi
tării și manipulării.

Aceeăși grijă pentru evita
rea pierderilor s-a manifestat 
și Ia celelalte materiale prin

întreținerea corespunzătoare 
a spațiilor de depozitate și a 
traseelor tehnologice de trans
port. Putem spune că în pri
mii doi ani ai actualului cin
cinal la F.F.A. „Viscoza" re
sursele materiale au fost mai 
bine gospodărite și a crescut 
eficienta economică a întregii 
activități.

Ca urmare a măsurilor a- 
doptate în 1972, fabrica a de
venit rentabilă, realizînd pe 
zece luni un beneficiu peste 
plan de 584 mii lei și un spor 
de producție fizică de 13,1 to
ne fire și sfoară de viscoză, 
toate acestea concretizate în 
depășirea planului producției 
marfă cu 1 022 mii lei.

La baza acestor realizări stă 
strădania salariaților fabricii,

și în primul rind a comuniști
lor, pentru înfăptuirea sarci
nilor trasate de Conferința Na
țională a partidului, pentru 
realizarea cincinalului înainte 
de termen.

Sub conducerea și îndruma
rea permanentă a comitetului 
de partid, comitetul oamenilor 
muncii a analizat, pe baza rea
lizărilor de pînă acum, posibi
litățile de creștere a produc
ției în 1973, propunînd îmbu
nătățirea planului la produc
ția fizică de fire cu 45 000 kg. 
fată de prevederile planului 
cincinal, spor care se | va ob
ține prin mai buna utilizare, 
a capacităților de producție.

. In același timp se va asigu
ra o creștere a ponderii, cali

tății superioare, care va fi în 
1973 de 71,8 la sută.

Aceste prevederi de plan 
corespund posibilităților noas
tre materialo și umane și ele 
urmăresc asigurarea pentru e- 
conomia națională a unei ba
ze reale pentru dezvoltarea 
industriei de țesături și trico
taje. Conștient de sarcinile ma
jore puse în fata întregului 
popor prin hotărârile adoptate 
de recenta plenară a C.C. al 
P.C.R., colectivul de muncă al 
fabricii „Viscoza" va face to
tul pentru a realiza sarcinile 
de plan pe 1972 în mod exem
plar și, ținînd seamă de faptul 
că pentru 1973 avem create 
toate condițiile, sîntem con
vinși că vom realiza acest 
plan la parametrii maximali.

sediu al pensionarilor
In ultimii ani a crescut sim

țitor numărul membrilor sec
ției sindicale a pensionarilor 
din cadrul comitetului sindi
catului E. M. Dîlja, asociației 
pensionarilor și casei de aju
tor reciproc. Ca urmare, se
diul asociației din str. M. E- 
minescu, nr. 1. Petroșani, a 
ajuns să nu mai corespundă 
— ca spațiu — cerințelor bu
nei desfășurări a activității.

Pentru soluționarea proble
mei, asociația pensionarilor a 
achiziționat un imobil, situat 
în str. Anton Pann, nr. 98, 
care asigură condiții optime 
pentru desfășurarea atît a ac
tivității administrative cît și 
pentru organizarea unor acti
vități cultural-artistice,. dispu-

nînd, în clădirea proprie, de 
suficiente spații pentru un 
club al pensionarilor, sală de 
ședințe, ateliere, curte și gră
dină mare pentru agrement și 
altele.

Amenajată parțial, în mare 
parte prin munca voluntar- 
patrioțică a pensionarilor, clă
direa adăpostește, pentru în
ceput, secția sindicală și a- 
sociația pensionarilor, iar în
cepînd cu 1 decembrie a.c. și 
casa de ajutor reciproc va 
funcționa în clădirea noului 
sediu, urrnînd ca pe parcurs 
să se creeze condiții și pen
tru cuprinderea altor activi
tăți corespunzătoare cerințe
lor pensionarilor.

Cerințele de transport 
ale populației

(Urmare din pag. 1)

Ie noastre, în timp ce la 7 fix, 
e un adevărat puhoi...

Am frînt, pentru moment, 
discuția, reținând spre a oferi 
cititorilor, cetățenilor localită
ților noastre, atît „apelul" la... 
înțelegere cît și dorința ce
lor de la I.G.C. de a fi aju

tați în gospodărirea drumuri
lor publice, amînînd, ca atare, 
pentru o scurtă perioadă, o 
convorbire mai substanțială 
privind coeficientul de utiliza
re- a autobuzelor, întregul 
complex de împrejurări ge
neratoare de nemulțumiri. Pî
nă atunci, să așteptăm și al
te... observații.

PAROȘEN
angajează d® urgență 

prin concurs :
• tehnician pentru construcții civile și 

industriale

• șef formație P.C.I.

• recepționeri cărbune

Condițiile de studii, stagiu și salarizare sînt cele pre
văzute în Legea nr. 12/1971. Pentru șef formație P.C.I. și 
recepționeri se cere liceul de cultură generală sau scoală 
echivalentă.

Cererile se depun Ia biroul personal al exploatării, 
pînă Ia 30 noiembrie 1972.

JOI 30 NOIEMBRIE 1972

Soarele răsare la ora 7,30 
și apune la ora 16,38.

Zilele trecute din an — 
335. Zile rămase — 31.

EVENIMENTE

@ 1667 — S-a născut scri
itorul englez Jonathan Swift 
(m. 19.X.1745) @ 1900 — A 
murit Oscar Wilde, poet, 
dramaturg și scriitor (n. 
1856) @ 1967 — Proclama
rea independentei Republicii 
Democrate Populate a Ye
menului @ 1945 — A fost 
creată agenția de -presă 
ANSA în Italia.

PETROȘANI — 7 Noiem
brie : Creierul ; Republica : 
Locotenentul Bullitt ; PETRI- 
I.A : Inima e un vînător sin

guratic j LONEA — Mine
rul i Aventuri la Marea Nea
gră ; ANINOASA: 12 oa
meni furioși; VULCAN: Trei 
din Virginia; LUPENI — 
Cultural: Sfînta Tereza și 
diavolii; URICANI: Hugo 
și Iozefina.

6,00 Muzică și actualități; 
7,00 Radiojurnal; . 8,00 Su
marul presei; 9,30 Odă lim
bii române; 10,00 Buletin de 
știri; 10,05 Cântec și joc pe 
plaiuri sucevene; 10,30 Clu
bul călătorilor; 10,45 Piese
instrumentale și vocale; 
11,00 Buletin de știri; 11,15 
Din țările socialiste; 11,30 
Melodii cunoscute în tran
scripții corale; 12,00 Discul 
zilei i 12,30 Intîlnire cu me
lodia populară și interpre
tul preferat; 13,00 Radiojur
nal ; 13,30 Concert de prînz; 
14,00 Compozitorul săptămâ
nii ; 14,40 Gintă Ana Dănilă,

Iovi Dionisie și Marin Ivaș- 
cu ; 15,00 Buletin de știri;
15,05 Tribuna radio ; 15,20
Aspecte de la concursul 
„Cântare patriei"; 15,40 Mu
zică de estradă ; 16,00 Radio
jurnal ; 16,15 Dansuri din o- 
perete; 16,35 Piese folclori
ce de virtuozitate; 17,00 O 
oră la dispoziția dumnea
voastră ; 18,00 Orele serii ;
20,10 Zece melodii prefera
te ; 20,45 Consemnări; 21,00 
Revista șlagărelor; 21,25
Moment poetic; 21,30 Figuri 
de eroi în opera româneas
că ; 22,00 Radiojurnal; 22,30 
Concert de seară ; 24,00 Bu
letin de știri; 0,03—6,00 Es
trada nocturnă.

9,00 Deschiderea emisiu
nii. Telex; 9,05 România în 
lume; 9,35 O viată pentru 
o idee. Robert Mayer (III); 
10,00 Curs de limba rusă. 
Lecția a 30-a; 10,30 Micii

meșteri mari ; 10,50 Teleo
biectiv ; 11,05 Telecinemate- 
ca i Pinky ; 12,45 Telejurnal; 
15,00 Tenis: „Turneul cam
pionilor" — înregistrare de 
la Barcelona; 16,30 — 17,30 
Teleșcoală. Biologie (anul III 
liceu). Aplicații privind fizi
ologia axului cerebro-spinal. 
Filozofie și socialism știin
țific. Concepția materialist 
dialectică despre dezvoltare. 
Dialectica dezvoltării socic 
lății socialiste.; 17,30 Emisi 
une in limba maghiară ; 
18,25 Tragerea de amortiza 
zare A.D.A.S.; 18,35 La vo
lan —- emisiune pentru con
ducătorii auto; 18,50 Revis
ta literară T.V. ; 19,20 1001 
de seri; 19,30 Telejurnal. In 
cinstea aniversării Republi
cii — Cronica marii între
ceri ; 20,00 Concert extraor
dinar al orchestrei simfoni
ce a Radioteleviziunii (partea 
f); 20,50 Comentariu la 40 
de steme — județul Mehe
dinți ; 21,10 Pagini de umor: 
Aventuri în epoca de pia
tră ; 21,35 Tinerii despre ei 
înșiși; 22,15 Muzică ușoară 
pe 16 mm ; 22,30 24 de ore; 
22,45 Tenis: „Turneul cam
pionilor" — do Ia Barcelona.
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rul lectoratului care a vor
bit despre cultura româneas
că contemporană.

al 
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Societățile 
Republica 
Protocolul

Republicii

Steagul roși!

• Noi întreprinderi industriale
27 Agerpres. - In cinstea Zilei Republicii,

R.S.F. Iugoslavia Ia 29 noiembrie, a

HI

ft

UNITE 29.

Aprecieri elogioase la adresa inițiativei 
României de a înscrie pe agenda sesiunii 
problema întăririi roiului Națiunilor Unite
NAȚIUNILE

Corespondentul Agerpres, Con
stantin Alexandroâie, trans
mite t In încheierea discuți
ilor pe marginea proiectului 
de rezoluție elaborat de Ro- ■ 
mânia, împreună cu alte 31 
de state coautoare, proiect a- 
doptat în unanimitate de A- 
dunarea Generală, asupra 
creșterii rolului Organizației 
Națiunilor Unite în viața in
ternațională au luat cuvântul 
reprezentanții Indiei, Norve
giei, Republicii Costa Rilca, 
Republicii Peru, Finlandei și 
Iranului,

Exprimând poziția guvernu
lui său, P. K. Banerjee, am
basador, reprezentantul per
manent al Indiei la Oficiul 
Națiunilor Unite din Geneva, 
a declarat: „Națiunile Unite 
pun la dispoziția statelor, și 
vor continua . să pună, mij
loace prin care toate țările, 
mari și mici, participînd pe 
baza egalității lor suverane 
la procesul politic de stabi
lire și menținere a păcii și 
securității internaționale, pot 
înfrunta problemele comune 
prin cooperare și planificarea 
Unui viitor mai bun. Mă ală
tur celorlalte delegații feli- 
citînd România pentru iniția
tiva de a aduce problema spo
ririi rolului O.N.U. în dezba
terea noastră".

Ole Algard, ambasador, re
prezentantul 
Norvegiei la O.N.U.,

litic, cît și material, la atin
gerea acestor obiective?".

La. rîndul său, Jose Luis 
Molina, ambasador, reprezen
tantul permanent al Repu
blicii Costa Rica la O.N.U., 
a afirmat: ,,-cînd delegația
română ne-a invitat să ne 
dăm c-oncursul la pregătirea 
proiectului de rezoluție, țara 
mea a fost fericită de a ac
cepta această minunată idee 
a unei țări care iubește sin
cer .pacea și dorește progre
sul tuturor popoarelor. Noi 
considerăm că dezbaterile 
furnizează -o posibilitate ex
celentă de a se trece în re
vistă în ședința plenară a 
Adunării Generale aspectele 
pe care le considerăm a fi 
fundamentale fun cțio n ăr ii
organizației''.

Manifestări peste
hotare consacrate

aniversării
BONN 29. — Trimisul spe

cial Agerpres, Vasile Grișu, 
transmite: Cu prilejul celei 
de-a 25-a 
clamării 
toratul 
ratură 
niversitatea 
avut loc 
tema „România de 
saj și cultură".

Cadre didactice 
vest-germani care 
tara noastră au 
din impresiile lor, 
frumusețea peisajului și va
loarea culturii românești.

In încheierea simpozionu
lui a luat cuvântul conf. dr. 
Pompiliu Mareea, conducăto-

aniversări 
Republicii 

de limbă 
română 

din

a pro- 
la lec- 
și 

de la U-
Koln a 

un simpozion cu 
astăzi, pei-

și studenți 
au vizitat 
împărtășit 

relevînd

MOSCOVA 29. — Cores
pondentul Agerpres. L. Du- 
ță, transmite: La Biblioteca 
de literatură universală din 
Moscova s-a deschis expozi
ția cărții tehnice românești, 
manifestare încadrată în 
„zilele științei și tehnicii ro
mânești", ce se desfășoară în 
Uniunea Sovietică in cin
stea celei de-a 25-a aniver
sări a proclamării Republi
cii 5n România.

Incheierea ou succes a 
convorbirilor
TRIPOLI 29 (Agerpres). -- 

La Tripoli s-au . încheiat con
vorbirile purtate între Abdul 
Rahman Al Iriani, președinte
le Consiliului Republican 
Republicii Arabe Yemen, 
Salem Robaya Aii, președinte
le Consiliului Prezidențial al 
Republicii Democratice Popu
lare a Yemenului.

interyemenite
După cum transmite postul 

de radio Tripoli, citat de a- 
gențiile France Presse și 
U.P.I., în urma tratativelor s-a 
ajuns la un acord privind cre
area unei uniuni a statelor 
yemenite, care se va numi Re
publica Yemen, cu capitala la 
Sanna. ‘

Un interviu al ministrului
externe

ROMA 29 (Agerpres). — In- 
r-un interviu acordat săptă- 
nîn aiului 
talian de 
vfedici, a 
eliminării 
cordării din regiunea 
Mediterane, 
sau limitează cooperarea țări-

„Gente", ministrul 
externe, Giuseppe 

subliniat necesitatea 
tuturor cauzelor în-

Mării 
care împiedică

lor riverane. Ministrul italian 
a menționat că recenta întâl
nire din capitala Maltei, la 
care au participat premierul 
maltez, ministrul de externe 
libian și ministrul de externe 
al Italiei, a avut drept scop 
promovarea unor inițiative de 
lărgire a colaborării între sta
tele bazinului mediteranean

permanent al 
a de

clarat : „Delegații Norvegiei 
felicită România pentru ini
țiativa de a înscrie proble
ma rolului O.N.U. pe agen
da sesiunii. Acest punct 
constituie pentru noî o pia
tră de încercare; ce fel de 
organizație mondială dorim 
să avem? Și dacă, într-ade- 
văr, dorim o organizație 
ternică și 
mult sîntem noi dispuși 
contribuim, atât pe plan

eficientă, cât
pu- 
de 
să

po-

Dezbaterile
asupra

NAȚIUNILE UNITE 29 (Â- 
ger-pres). — Consiliul de Se
curitate a început dezbaterile 
asupra situației din Namibia. 
Secretarul general al O.N.U., 
Kurt Waldheim, a asigurat pe 
membrii Consiliului că Națiu
nile Unite vor continua să 
depună eforturi pentru solu
ționarea fără întîrziere a a- 
cestei probleme, în 
dreptului populației Namibiei 
la autodeterminare și i.N„ 
pendență. Referindu-se la mi
siunea reprezentantului 
special, Alfred Escher, 
R.S.A. și teritoriul sud-vest-a- 
frican, Waldheim a declarat 
că, „în ciuda prăpastie! care

virtutea

inde-

său
în

din Consiliul de Securitate

situației din
separă poziția guvernului de 
(a Pretoria de cea a O.N.U., 
este de dorit ca ușa pentru 
noi contacte să nu fie închi
să. Un aspect util al acestei 
misiuni, a spus el, este că au 
fost înlăturate orice dubii — 
dacă mai existau — asupra 
aspirațiilor politice ale popo- 

■ rului namibian".
In alocuțiunea sa, reprezen

tantul Etiopiei, Zemde Gabre- 
Selassie, a condamnat energic 
regimul sud7african pentru re
fuzul de a se conforma deci
ziilor O.N.U. și aspirațiilor 
poporului namibian. El a cerut. 
R.S.A. să-și clarifice interpre
tarea pe care este dispusă să 
o dea autodeterminării Namibi-

Namibia
ei, să accepte prezența OJSM 
în sud-vestul african și să a- 
bandoneze planurile de diviza
re a teritoriului.

Vorbind în numele Organi
zației Unității Africane, re
prezentantul Marocului, minis
trul de externe Ahmed Taibi 
Benhima, a declarat că regi
mul sud-african a utilizat mi
siunea ESCHER doar pentru 
a face declarații unilaterale, 
refuzînd să negocieze cu bu- 
nă-credință. El s-a 
pentru continuarea 
în condițiile unei 
absolute a scopului

Dezbaterile Consiliului vor 
fi reluate astăzi (goi) după-a- 
miază.

pronunțat 
misiunii, 
„clarități 

ei”.

@ La Khartum a fost sem
nat protocolul privind schim
bul de mărfuri dintre Uniunea 
Centrală a Cooperativelor de 
Consum din Republica Socia
listă România și 
cooperatiste din 
Democrată Sudan.
a fost semnat de Ion Smedes- 
cu, secretar general al 
CENTROCOOP, și' Mohamed 
Nur Abdel Hadi, președintele 
Societăților cooperatiste 
Sudan.

me arată ultimele statistici .pu
blicate de Organizația Mon
dială a Sănătății. Astfel, dacă 
in cursul primului, semestru 
al anului trecut, din ‘3652 de 
cazuri de tifos s-au înregistrat 
31 de morți, în aceeași peri
oadă a acestui an, din 2318 
cazuri semnalate, au murit 29 
de persoane.

In ce privește ciuma, în a- 
nul 1971 au fost semnalate 
611 cazuri și 31 ' de morți, iar 
anul acesta numai 306 îmbol
năviri și 16 decese.

@ Agenția China Nouă a 
dat publicității comunicatul 
comun privind stabilirea 
relații diplomatice, la 
de ambasadă, intre R.P. 
neză și Republica Ciad.

de 
nivel 
Chi-

@ Ministrul ecuadorian 
finanțelor, Nestor Vega More
no, și-a prezentat marți demi
sia1 președintelui țării, Guiller
mo Rodriquez Lara — anunță 
agenția Prensa Latina, Demi
sia g. fost acceptată pe loc, Se 
așteaptă dă șeful stalului _ ă- 
- j—■— Care este și prim

ei 
__ _____ .a 
cărui componența Urmează ■ să 
sa fie fin-tmțata hi temătoarele 
•zile.

cu ador ian, . .
ministru, Sa procedeze la 
remaniere $ Cabinetului,

al

programului. Din cei 62 
pasageri și 14 membri 
chipajului aflați la bord, 
persoane au rămas în viață, 
fiind imediat spitalizate.

A fost constituită o comisie 
pentru elucidarea 
accidentului.

cauzelor

unui frig 
brusc în

• Ministerul Aviației Civi
le al U.R.S.S. a anunțat că, Ia 
28 noiembrie, un avion 
„DC-8“ al companiei japoneze 
„J.A.LA care efectua cursa 
Copenhaga — Moscova — To
kio, s-a prăbușit după decola
rea de pe aeroportul Șereme- 
tievo, care avusese loc la 
19,50 (ora Moscovei), conform

@ Ga urmare a 
excesiv, înregistrat 
cea mai mare parte a Greciei, 
șapte persoane au murit în
ghețate. Potrivit unui raport 
âl politiei, cele șapte victime 
au .fost depistate în regiunea 
de sud-vest a Greciei, 
temperatura a 
sub zero grade, 
uni ale Greciei 
trat mari căderi 
blocînd circulația în mai mul
te localități rurale.

Haite de lupi, urși și turme 
de mistreți înfometați și-au fă
cut apariția în 
late.

@ Guvernul argentinian 
interzis orice reuniune sau 
demonstrație la reședința fos
tului președinte Juan Peron, 
aliata la Vincente Lopez, lo
calitate situată la 20 km nord 
de Buenos Aires — informea
ză agenția France Presse.

Un comunicat al Ministeru
lui de Interne precizează că 
această măsură a fost, adopta
tă în virtutea stării de urgen
ță în vigoare în Argentina.

BELGRAD 
s-a sărbătorit în 

terminată construcția unor noi întreprinderi industriale, printre 
care se numără și cel mai mare combinat de aluminiu din 
țară, de la Titograd. Anual, această întreprindere va produce 
200 000 tone de alumină și 50 000 tone de aluminiu,! ceea ce 

■va satisface în linii generale, necesitățile interne.
La Bania Luka, oraș care a avut mult de suferit de pe ur- 

fost dată în exploatare o 
de 300 000 de obiecte de

mo cutremurului de acum trei ani, a 
fabrică de confecții cu o capacitate 
îmbrăcăminte pe an.

Constructorii navali de la Rjeka 
nual în nouă luni, iar în 
terminată construcția 
care va feri terenuri

au terminat planul lor a- 
de orașul Hradaț a fost 

unui baraj și a unui lac de acumulare 
întinse din Croația de inundații.

apropiere

unde 
scăzut mult. 
In alte regi- 
s-au înregis- 
de zăpadă,

regiunile popu-

victimelor da- 
și tifosului es-

@ Numărul 
to rate ciumei 
te din ce in ce mai mic în lu-

@ Forțele patriotice 
Guineea-Bissau și 
Capului Verde au 
in cursul . lunii 
brie, 56 de atacuri asupra po
zițiilor trupelor colonialiste 
portugheze, care au suferit 
pierderi însemnate în oameni 
și material militar — anunță 
un- comunicat al Partidului A- 
frican al Independenței. din 
Guineea-Bissau și Insulele Ca
pului Verde (P.A.I.G.G.), difu
zat în capitala Republicii Gui
neea — Conakry.

din
Insulele 

lansat, 
octom-

Un alt

aceasta

Sensurile scrutinului neo zeelandez

Comentariu extern

în 
Na- 

doar 
față

Așa cum s-a anunțat, ale
gerile generale desfășurate 
la sfârșitul săptămînii tre
cute în Noua Zeelandă s-au 
încheiat cu victoria surprin
zător de categorică a parti
dului principal al opoziției, 
Laburist, care a obținut 56 
din cele 87 do locuri în 
parlament (față de numai 
21 cucerite de Partidul Na
țional, de 
Sondajele de 
mentariile 
prefiguraseră, 
nul

guvernământ), 
opinie și co- 
observatorilor 
pînă în aju- 

scrutinului, o luptă 
strînsă, ușorul avans pe ca
re păreau să-l dețină labu
riștii fiind, considerat insu
ficient și neelocvent prin 
el însuși. Aceste previziuni 
țineau cont, într-o mare mă
sură de rezultatul alegerilor •> 
precedente, desfășurate 
1969, în care Partidul 
țional reușise să obțină 
patru mandate în plus 
de rivalul său i adică 44-40. 
(In ceea ce privește votul 
popular, cele două partide 
fuseseră separat© doar de 1 
la sută din voturi). Iată, în
să, că, în acești trei ani, în 
electoratul neo-zeelandez au 
survenit mutații importante 
și doar faptul că ele nu au 
fost sesizabile, pe de-a în
tregul înainte de scrutin a 
făcut ca proporțiile succe
sului Partidului Laburist să 
pară surprinzătoare, 
determinat- această 
bare spectaculoasă a 
tului de forțe de pe 
politică neo-zeelandeză ?

Partidul Național, a avu! 
de suferit de pe urma fap
tului că s-a aflat la condu
cerea țării 20 din ultimii 23 
de ani, continuu după 1962 
El a rămas, în esență,' pri
zonierul trecutului său. 
marcat, mai ales în; ultimii 
ani, de dificultăți economi- 
ce serioase și, pe planul po
liticii externe, de un imo-

bili-sm evident. Inflația a 
fost anul trecut de 9 la su
tă, după ce în 1970 se ci
frase la 10 la sută. Crește
rea economică a fost negli
jabilă, iar șomajul s-a a- 
propiat de perioada anilor 
'30. Situația economică a 
ultimilor trei ani a conti
nuat, de fapt, o tendință mai 
veche, reproșată fostului li
der al partidului Keith Ho- 
lyoake. Din ce în ce mai 
frecvent în ultima perioadă, 
Holyoake a fost criticat des-

Ce a 
schim- 
rapor- 
arena

chis în sinul partidului de 
guvernământ pentru opoziția 
față de cererile privind re
structurarea economică, pen
tru refuzul de a transfera 
centrul de greutate al pro
ducției de la agricultură Ia 
industrie. Gonștienți de pe
ricolele ,pe care această sta
re de lucruri le putea avea 
într-un an electoral, liderii 
partidului au 
bruarie 1972 
lui Holyoake 
shall și la 
funcțiilor în 
este evident, 
nierea nu a dus la rezulta
tele -așteptate, în ciuda fap
tului că o anumită amelio
rare în ceea ce privește șo
majul și inflația a fost rea
lizată. (Cifrele disponibile 
pentru acest an indică, de 
pildă, o creștere a prețu
rilor în ritmul 
tă, mai scăzut 
timii ani).

A cântărit, 
foarte greu în 
legerilor persistența guver
nului într-o politică exter
nă care, în anumite direcții 
esențiale, nu a întrunit a- 

..deziunea. celei mai , mari 
părți, a electoratului, direc
ții care au oferit Partidului

recurs în fe- 
la înlocuirea 
cu John Mar- 
redistribuirea 

guvern. Acum 
însă, că rema-

de 6,4 la su- 
decît în ul-

de asemenea, 
rezultatul a-

Laburist tocmai punctele 
forte ale programului său 
politic. In cursul campaniei 
electorale, laburiștii s-au 
pronunțat, între altele, pen
tru recunoașterea R. P. Chi
neze, pentru transformarea 
pactului militar SEATO în
tr-o organizație nemilitară, 
pentru retragerea trupelor 
neo-zeelandeze din Malaye- 
zia și Singapore.
atuu electoral al Partidului 
Laburist, de data 
pe plan intern, l-a consti
tuit introducerea în parla
ment a proiectului de lege 
privind reglementarea 
lațiilor din industrie, 
pra căruia dezbaterile 
mau să fie încheiate de vi
itoarea Cameră a Reprezen
tanților. Respins de labu
riști, proiectul de lege es
te profund nepopular, el 
prevăzând sancțiuni drastice 
pentru oamenii muncii a- 
flați în grevă.

Deși neașteptat prin pro
porțiile sale, succesul opo
ziției a demonstrat, așadar, 
că majoritatea populației 
neo-zeelandeze s-a pronun
țat pentru o schimbare în 
sensul realist preconizat de 
laburiști, care și-au 
de fapt întreaga 
electorală 
rință. In 
de presă 
nunțarea. 
ciale,
Norman Kirk, și-a exprimat 
hotărîrea de a proceda la 
„schimbări numeroase" în 
politica externă a țării. El 

. a declarat, între altele, că 
guvernul va lua cit se poa- 

. te. de curînd initiative noi 
în direcția recunoașterii 

' R. P. Chineze, a retragerii 
treptate a Noii Zeelande 

■ din pactul SEATO > și extin
derii colaborării In 'zona Pa
cificului.

bazat 
campanie 

pe această ce- 
prima conferință 

oferită după a- 
rezultatelor ofi- 

noul prim-ministru,

în

C. ȚINTEA

Redaețte șl adminfstsațla zfacatel i Petsoșaaî, stafida RsptsbKeîi Ete. OT, telefon i 1668

® Instalații de foraj la mare adîncime
MOSCOVA 27 Agerpres. - Uzinele constructoare de ma

șini unelte grele din Sverdlovsk au început să producă primele 
instalații de foraj pentru adincimi de 15 000 metri. Anterior 
constructorii sovietici produceau instalații electrice și diesel- 
electrice pentru foraje pînă la adîncimea de 6 500 metri. Tur
lele pentru forajul de mare adîncime pot suporta greutatea de 
400 de tone și vor putea fi utilizate și pentru pregătirea unor 
coloane de foraj pentru adîncimi de 30 000 metri. Ridicarea 
și coborîrea coloanelor se va realiza automat, cu ajutorul unor 
mașini electronice de calcul.

® Cea mai 
garia

mare uzina chimică din Un-

27BUDAPESTA
Szplnok a intrat în 
furie din Ungaria, 
acid. In prezent, combinatul asigură 90 la sută din producția 
de acid sulfuric și aproximativ jumătate din producția de super- 
fosfat din R.P. Ungară.

Agerpres. - La 
funcțiune cea mai 
care va produce anual 200 000'de tone de

combinatul chimic din 
mare uzină de acid sul-

• Primul petrolier polonez de 100 000 t
VARȘOVIA 27 Agerpres. - Numeroase întreprinderi polo

neze colaborează la realizarea primului petrolier polonez cu 
un deplasament de 100 000 tone. La uzinele de motoare din 
Poznan a început construcția motorului naval Diesel de 23 000 
CP, destinat uriașei nave. Aceeași întreprindere va realiza 
centrala electrică și pe aceea de compresoare a tancului.

Specialiștii intreprinderii pentru automatizări complexe 
„Meramont" din Poznan au terminat proiectul întregii insta
lații de automatizare a navei. Se prevede ca automatizarea 
să cuprindă în întregime funcționarea motoarelor, a sistemului 

încărcare și descărcare și a altor sisteme funcționale 
petrolierului.

® Pentru construcția și modernizarea 
drumurilor

HAVANA 27 Agerpres. - In Cuba se acordă o mare im
portanță construcțiilor rutiere. In ultimii 12 ani, aici au fost alo
cate, pentru construcția și modernizarea șoselelor, 600 milioane 
de pesos. Din anul 1959, pînă în anul 1971, în Cuba au fost 
construite 11 000 km de drumuri. In prezent, a fost elaborat 
proiectul unei șosele cu lungimea de 1 000 km care va lega 
toate regiunile industriale și agricole importante ale țării. Pe 
acest traseu vor fi realizate 210 poduri și alte amenajăr' 
rutiere.

SPORT . SPORT • SPORT . SPORT • SPORT
•rrtrrrrir/rrinrrrifitn//rnirnirenin//i/inif/nrifn///!tr/rtir/rfiniiwi!ririi!;ircitirrrri{iirrfi>i//)!rrijiitiinififrrririniniiiiriii/iiii»ininniniii/ifiiiii/iiminijttftijirimtiricrtinriii)tir/rt>

NEW YORK 29 (Agerpres). 
— Portoricanul Esteban 
Jesus (categoria ușoară) a 
desemnat de W.B.A. cel 
bun pugilist din lume pe

In cadrul unei 
a avut loc la 

la „Madison

de 
fost 
mai 
lu

na noiembrie, 
reuniuni care 
17 noiembrie
Square Garden” el l-a invins
la puncte, într-un meci neofi
cial pe campionul lumii la a- 
ceastă categorie Roberto Du
ran (Panama).

★

k0LN 29 (Agerpres). — In 
meci tur pentru optimile de 
finală ale j,Cupei U.E.F.A.",

. la Koln s-au întîlnit echipele 
vest-germane F.C. Koln și Bo
russia Moenchenglandbach.

Jocul s-a încheiat cu un re
zultat de egalitate : 0—0. Me
ciul retur se
13 decembrie
glandbach.

Panno și Polugaevski
1,5 puncte.

cu cite

va desfășura ia 
la Moenchen- ★

★

(Aqer- 
(Dane-

29 (Agerpres). — 
de Mallorca s-au 

runda

MADRID 
La Palma 
disputat partidele din 
a doua a turneului internațio
nal masculin de șah. Florin 
Gheorghiu (România) a remi
zat în 30 de mutări cu Oscar 
Panno (Argentina). Korcinoi 
(U.R.S.S.) a câștigat la Ander
sson (Suedia), iar Polugaevski 
(U.R.S.S.) l-a învins în 39 de 
mutări pe spaniolul Pomar.

In clasament pe primul loc 
se află Gheorghiu, Korcinoi,

COPENHAGA 29 
preș). — La Randers 
marca) s-a disputat întîlnirea 
internațională de handbal din
tre selecționatele masculine 
ale Danemarcei și R.F. a Ger
maniei. Jucînd foarte 
handbaliștii vest-germani 
terminat învingători cu- 
rul de .23—17 (12—8).

bine 
au 

sco-

★

BARCELONA 29 (Agerpres).
— Agențiile internaționale de 
presă 
partide 
onilor“, 
prezent 
cîparea

comentează primele 
ale „Turneului campi- 
care se desfășoară în 
la Barcelona, cu părti
celei mai buni 8 te

nismeni ai clasamentului „Ma 
relui premiu F.I.L.T.11.,

In comentariul agenției 
U-.P.I. se scrie, printre altele: 
„Ilie Năstase și Stan Smith, 
cei doi maTi jucători ai anu 
lui 1972, au luat un stări 
bun“. In continuare se arată 
că • Năstase, > jucînd excepțio
nal, l-a învins în numai 40 de 
minute .cu 6:—2, 6—3 pe ame
ricanul Gorm.an, demonstrînd 
clasa sa .. internațională. In 
schimb -se comentează că Stan 
Smith., a -trebuit să facă apel 
la tot talentul său pentru a 
se impune greu în fața com
patriotului său Jim Connors. 
Corespondentul agenției A.P. 
subliniază printre altele: 
„Ilie, Năstase, cu un serviciu 
extraordinar, a cîștigat fără 
drept de ape] în fața lui Gor
man. Năstase a jucat specta
culos lăsînd o frumoasă im
presie. A fost al 9-lea succes

La
a- 

le- 
eat 
lui 
cu

repurtat de Năstase în meciu
rile directe cu Gorman", 
rindul său corespondența 
genției Reuter relevă că 
ricanul Gorman nu i-a 
niciodată vreo problema 
Năstase, care s-a impus 
siguranță.

In ultimul meci al primei 
- ile, spaniolul: Orantes ■ a dîș- 

tigal cu 6—3, 6—43 In i fața lui 
' Bob Hewitt (Republica Sud A- 
fricană) la capătul, unui meci 
nervos în care ambii jucători 
au făcut o serje, de erori.

MOSCOVA 29 (Agerpres),
- La Cerepoveț, în cadruj 

competiției internaționale d© 
hochei pe gheață pentru ju
niori „Cupa Prieteniei", selec
ționata României a învins 'cu 
scorul de 19—1 (7—0,' 7—0,
5—1) echipa Bulgariei.
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